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UCHWAŁA NR XXVIII/238/2016
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 przepisy
wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 2016, poz. 1666 z późn. zm.) Rada Miejska w Chmielniku uchwala
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 września 2007 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Chmielnik wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 1 ust. 1 pkt a otrzymuje brzmienie:
„a. placówek handlu detalicznego od godz. 5.00 do godz. 23.00,”.
2. Treść § 1 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. zakładów gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, punkty małej gastronomii, i pijalnie piwa) od
godz. 6.00 do godz. 24.00”.
3. Treść § 1 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie:
„c. przylegających do zakładu gastronomicznego i stanowiącego jego integralną część ogródków kawiarnianych i piwnych oraz samodzielnych ogródków kawiarnianych i piwnych” nie przylegających do zakładów gastronomicznych od godz. 6.00 do godz. 24.00,”.
4. Traci moc ust. 2 w § 1.
5. Treść § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się godziny prowadzenia działalności rozrywkowej (dyskoteki):
a. w soboty od godz. 19.00 do godz.24.00, w inny dzień od godz. 19.00 do godz. 22.00
b. godziny otwarcia i zamknięcia określone w § 1 ust. 3 pkt a nie obowiązują imprez jednorazowych”.
6. W § 1 dodaje się po treści ustępu 3 ustęp 3.1 w brzmieniu:
„3.1 Ustala się godziny prowadzenia działalności rozrywkowej w zakresie gier hazardowych od godz.
14.00 do godz. 22.00.”.
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7. Treść § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustalone godziny otwarcia i zamykania wszystkich zakładów gastronomicznych nie obowiązują
w dniach kiedy zakłady organizują: wesela, studniówki, zabawy sylwestrowe, uroczystości rodzinne oraz
jednorazowe imprezy odbywające się na podstawie odrębnych zezwoleń”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 roku.
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